
 זוסמן עזרא של העזבון * ״אסיף כפר1 דיל ט אידה

ישו אייזנברו. שאול ונאור. מרדכי ענר. זאב * הנוצרי ו
 במרצה ישעסקה זה, במדור שהתפרסמה לידיעה בניגוד

 שהוא ולמרות יורד, אינו לוי מר הרי לוי, שימעון לתיאטרון
 ״תושב של תקן על כיום מצוי הוא בקנדה, שנים כשמונה שהה

 הירחון עורך בין שעבר בשבוע נערך מוזר עימות חוזר״
 זאייד. תופיק מנצרת וח״כ/משורר קריים, יוסי פמזה,
 יסיף, כפר בעניין למחאה להצטרף מקריים זאייד ביקש כאשר
 אתה, אם יסיף, בכפר ולבקר ללכת מוכן ״אני :זה לו השיב

 אידה את לבקר תלך בברית־המועצות, הבא בשבוע בביקורך
• גודל  הספרות, ועסקני אגודת־הסופרים ועידת במהלך •

 לה הסתובבה בתל־אביב, בבית־טשרניחובסקי בסוכות שנערכה
 שכימעט זוסמן, עזרא המשורר של אלמנתו גדולה בדממה

האולם. את שמילאו העסקנים עם מילים להחליף טרחה לא

 של הספרות מוסף ועורך המשורר לבין זוסמן הגב׳ ביו שיחה
 בימים עוסקת זוסמן הגב׳ כי גילתה כן־שאול, משה מעריב,

 חשבונה על בעלה, של מעזבונו שירים לפרסם בניסיון אלה
 קלארק תורסטון של סיפרו החודש אור ראה בארצות־הברית

 לאחד נחשב הספר דויד. המלך מלון על ההתקפה :ואש בדם
 המלך מלון של פיצוצו על כה עד שחוברו המדוייקים התיעודים

זאב מערכות, אנשי נלהבות לביקורות זכה הספר דויד.
 איש־ ישו. בעיקבות בשם ספר חיברו נאור, ומרדכי ענר

 מהדורה להדפסת דאג אייזנכרג, שאול יפאן, תושב העסקים,
 שני על נשפך דולרים של מבול :התוצאה ביפאן. זה ספר של

 סנט 25 אייזנברג: של הריווח ישו. בעיקבות שיצאו המחברים
לעותק.

ה חרוזיו ספר למקרא מתעוררים אלה
*. נשים סדר רייך אשר של חדש

 לרייך פרישמן בין המשותף המכנה
ה שבעטיפת גברת שאותה השוט, הוא
 היה פרישמן שהדי למתניה. נושאת ספר

 שם זרטוסטרא, אמר כה של מתרגמו גם
 הולך ה״אם את העברי בתרגומו הביא
השוט! את תשכח נא אל ? הנשים אל אתה

...״**.זרטוסרא אמר כה
מס עצמי, תמונת שלו, הפתיחה בשיר

 לוכד ימי שיודע הרחם ״פרח :רייך ביר
ומס הלאה ממשיך והוא ונועל...״ אותי
 ״פתאום תאוותו: ואת נעילתו את ביר
 / ארוך מוט שתופסים כמו בי תופסת היא

 ניגש היד. רייך ואם לגובה.״״ ומקפצת
 גלדמן, המשורר־פסיכולוג אצל לאנאליזה ^

הזיותיו. את לו מבאר היה שזה הרי
 של פרימיטיבית ראייה יש לרייך

 ב־ ,להבהיר מנסים חרוזיו וגופה• האשד.
 הנשים אל נמלט הוא כי שלו, תת־הכרה
 כדי בוחר, שהוא והמיוזעות השעירות

 הטראגית האמת את ולחשוף לגלות שלא
 שלא או במתכוון מגלה, הוא ושם שלו•

 נותנים גברים ״אכל במו שורות במתכוון,
 במסכת מצוי אלמנט אותו ריח...״ כה

 אליה לאחור המבט :לוט אשת החרוזים
 יז׳י של נוסחותיו את ומאמץ רייך, בא

שאי והערה עיוורת. בפגישה קושינסקי
 לא לאחור ״כשמביטים : כלל סתמית נה

 לריח רייך של תשובתו דבר...״ רואים
 ב־ מצוי לוט אשת של ולמלח הגברים

 ובעוד כחשים״ של כעיר שעיר ״גופי
מ סלידתו את רייך מעלה בהם חרוזים,

 חב אני לבדד... לחות ״נשים :הנשים 
 מבתקת בתולי... את :יאמן הבלתי את לה

 כתוך בהוויה לראותך בדידותי... קרום
״ בין מכורבלת החורף ך... צי ל ח פו

חז מתיסמונת סובלים רייך של חרוזיו
 וכאשר עמיחי, יהודה שירת של קה

 / בך העובדת ״האשה כמו שורות באות
חרו דממה ומשאירה ממאירה כשתיקה

המא את לשכוח שאי־אפשר הרי כה...״
הורו יאיר המשורר פירסם אותו מר

 בין ציין, בו רייך, של חרוזיו בגנות ביץ
ממר פחות קחבים (הם) ״... :הישאר

עמיחי...״*. שירי לאינספור פסיעה חק
 העמודים, 72שב־ החרוזי למלל מעבר

 מכובדת(עכשיו), ספרים בהוצאת אור שראו
ה אילה שורות לכותב ברורה שלא הרי

 לשונה: וזה רייך, מר לו ששלח הקדשה
 והבלתי הסדורים חיי מסדר משהו ״לדן,

 שלי ההזיה ממכונת כעיקר אך סדורים
 אשר. כתמיד, שלד ההזניה. ממכונת ולא

28/6/80".
 אם הבדל אין אלה, שורות כותב לגבי
 ״מכונת של מתפוקתה באו אלה חרוזים
 מר של ההזניה״ ״מכונת ו/או ההזיה״

הך. היינו רייך.

מסן

מדיר עשור
 העוסק הקטן־יחסית, הספרים מדף אל

באח הצטרף הכבושים, השטחים בבעיות
יש שילטון שנות עשר בשם קובץ רונה
יש רפי בעריכת ושומרון, ביהודה ראלי

 הקובץ של הראשון חלקו ראלי**״*.
 שנערך בכנס שנאמרו דברים על מבוסס
היש לשליטה ושד,וקדש מרומן במכון
 מחקרים מובאים בספר בשטחים. ראלית

 שיש והכלכלה, החברה המישפט, בתחומי 4
 בחלק לעתיד. גם מדיניות השלכות להם

 שנערך הוויכוח מובא הקובץ של השני
 לאנוואר דיין משה בין בפומבי בשעתו

ו מאמרים יש השלישי ׳בחלק נופייבה.
ז״ל. פרחי דויד אל״מ של הרצאות ;

 מא־ בולטים הספר של הראשון בחלק
ב המישפט מאפייני כמו מרים־הרצאות

ה מאת ,1977—1967 ושומרון: יהודה ! ש  מ
 מישפטיים ״כללים :כך המסיים דרורי,

 הפעילות כי מנקודת־הנחה יצאו אלה
כי האוכלוסים, לכלל נוגעת אינה הצבאית ,

עכשיו; נשים! סדר — רייך אשר *
רכה). (כריכה עמודים 72

 אמר כה — תירגומיס פרישמן, דויד ** י"
ניומן. הוצאת *זרטוסטרא;

 הדמיון ספר — הורוביץ יאיר ***
 ,7 קריאה בסימן פורסם — וההשוואה

.456 בעח׳
 עשר — (עורך) ישראלי רפי ״***

ושומרון! ביהודה ישראלי שילטון שנות
רכה). (כריכה עמודים 207 ;מאגנס הוצאת

 כין עימות מישחק מעיו היתה המילחמה
"יריבים מיקצועיים צבאות שני . . .

 במחנות תמורות הם מרתקים מאמרים
 מרקם, עמנואל מאת הערביים, הפליטים
 :־המוחזקים בשטחים הכלכלית הצמיחה

וה ליפשיץ, יעקוב מאת ,1975—1968
 המוחזקים בשטחים הצריכה אפיקי רשימה

ד״ מאת הישראלי, לשילטון עשור מקץ גי

פרחי דויד אל״מ
אינטלקטואלים שני

את בוחן וינטר מיכאל קרסל. מ. עון
 ומסכמו המוחזקים בשטחים החינוך מערכת

 החינוך על הישראלית ״ההשפעה : בקביעה
מז היתה עזה ורצועת ושומרון ביהודה

 שמנסה מי חינוד. לתכני שנוגע כמה ערית
 על ישראליות תרבותיות השפעות לגלות

ית המוחזקים כשטחים החינוך מערבות
קש אין מבוקשו. את למצוא מאוד קשה
ל הישראלי החינוך כין פדאגוגיים רים

״בשטחים חינוך . . .

 בגדה ירדן כלפי משתנות מגמות במאמר
 תהליך את ביילי יצחק מציג המערבית

 הכבושים, בשטחים ירדן כלפי היחס שינוי
אלה. בשטחים אש״ם השפעת דירוג ואת

 אנוואר דברי את מביא המסכם הפרק
בקרי סיים שאותם בסימפוזיון, נוסייכה

 ראש, היושב־ ״אדוני :נענתה שלא אה
 מתוך יוסרו אלו שמחיצות רוצים אנחנו
 הסופי הלקח זהו וצדק. שלום הדדי, כבוד

 שכהן מפני הקודמות, השנים עשר של
 יותר לעתיד והסיכוי התיקווה טמונים

״טוב . . שה של דבריו הובאו אחריו .  מ
דיין.

 הינם ז״ל, פרחי דויד של מאמריו
הבו מהשטח, אדם של והרצאות מאמרים

 הכבושים בשטחים ההתרחשויות את חנים
עוב בעזרת הכיבוש של הראשון בעשור

 מאמרים אידיאולוגיות. באמצעות ולא דות
 ביהודה .ופוליטיקה חברה הם מרתקים
ושומ ביהודה פוליטיות ועמדות ושומרון

 מתוך פרחי מצטט בהם ,1975—1972 רון
 22ב־ פג׳ר באל שהופיע בלתי־חתום שיר

 ה־ את משווה המשורר .1972 בספטמבר
 הישראלית החברה של קונסטרוקטיביות
 :הערבית החברה של לדסטרוקטיביות

 / עמוקה גומה / בקיבוץ חופר ״ראיתי
.עץ בה נוטע .  / עליו בצמרת מכנם / .

.והמפוזרים הרחוקים חלומותיו את . . / 
האדו הכופיות ,כעלי יחזרו באשר אולם
 / לאיזור הירדני) הצבא :(דהיינו מות׳

 את יגעישו / הארץ את יסעירו הם
 כקרדומות בזריזות אוחזות וידיהם / הארץ

 נצחון קשתות להקים / עצים כורתות /
״הנצחון אבי לכבוד / . .  אחר שיר .

המשו של שירה הוא פרחי מביא שאותו
 טוקאן: פדואה שכם, ילידת ררת

.״ .  / האדם, התינוק ותישאר יתן מי .
 השבכה, כזו שתגדל / ויראה אני חוששת

 החאקי, עטוי פשוק־השוקיים, הזמן בזה /
 אני, יראה / וכעשן, באש האכזרי, כמוות
.לטמיון ירד / ימות, בך שהאדם ילדי, . . 
״במצולות ישקע . . .

או מידע של נוסף נדבך הוא זה קובץ
 שאינו מידע הכבושים, השטחים תושבי דות

מומ זה מידע ישראל. ברחובות מתגולל
 ללמוד ושחפץ לגורלו, שחרד מי לכל לץ

 הזאת בארץ העמים שני עתיד על מעט
ציטוטון). :(ראה

מחקר

עומק חתך
 הספרות ומחלקות האוניברסיטאות בנוף
 גוב- נורית הפרום׳ של מחקריה שלהן,

 בספריה ניכרת יוצאי־דופן. הינם רץ
ושי ידע העברית, לספרות אמת אהבת

להי להגיע מצליחה היא בעזרתם טה,
 ספר אור ראה אלה בימים מכובדים. שגים
 וצמרות*. שורשים גוברין, הפרום׳ של חדש

 דד של רישומה על מתחקה היא במהלכו
לתקופו העברית בספרות הראשונה עליה
 )1904( השנייה העלית מימי השונות, תיה
המע חתך־עומק, יצירת תוך ימינו, ועד
הנושא. של הרבדים את לקורא ניק

 בלתי רובם מחברים, של גלריה דרך
 עולם גוברין הפרום׳ חושפת כיום, נודעים
ספרו לטיפול שזכתה חודיה של מרתק

 ש"י בצד שונות. ובאיכויות בדרגות תי
 את גוברין מוליכה כרנר, וי״ח זןגנון
 של כסיפרו מסקרנים, לספרים הקורא

העו במאבק־עם, סמינידסטים טמיר, נוח
 של עלייתו בארץ, במילחמת״הלשונות סק

 ספריו לביא, שלמה מאת ליש, שלום
 רשף ובני זרחי, ישראל של הנשכחים

 בארץ־ישראל ״השומר״ מחיי רומן —
 אהרון מאת העולמית, המילחמה מלפני

פולאק.
 מעליה של בהשתקפותה מדובר כאמור,
 היום, ועד מאז השנים במהלך הראשונה

 מאיר קניוק, יורם של עבודות שגם כך
תן לווין  עם להתמודד שניסו שחם, ונ
נו של הספרותי במיון מצויות זה, נושא
 של המעולה שסיפרו ברור גוברין. רית

ע שו הו  את המתאר החגים, אחרי קנז, י
 האופפת וההידלדלות ההתפוררות ״אווירת

 שבספרים מהבולטים הוא המושבה...״ את
 נכדה בושם, הדה של סיפוריה גם אלה.

ב בחלקם שעוסקים ביל״ויים,- למישפחת
 וכן זה, במחקר כהלכה מוצגים גדרה,

 אותם שהעלה כפי פתח־תיקווה שירטוטי
ר העיתונאי ר אחו עז ־ סי בקובץ כן

 מובאים ואבנים. עצים על שלו, פורים
 שמה שאינה גוברין, אצל שווה בגזירה
 איכות, או טיב של לשופטת כאן עצמה

הספ של אחת בחינה עבר אל ומתעלה
המקום. בחינת : רות

 סיפרה, סיום לקראת קובעת, גוברין
כרא שנקבעו ״שבדכדים :נכונה הנחה
 לכל הגרעין טמון בארץ, ההתיישבות שית

 להבא, העם ושל היישוב של ההתפתחות
 הדרך, כתחילת שנמצאו היסודות ואותם

 הבאים. כדורות ולהופיע לחזור עתידים
 עצומה, חשיבות אלה ליסודות יש כן, על

ההמשך...״ הכנת טמונה ובידיעתם
 ביבליוגרפיה מצויה הספר של בסופו
 הספרים רשימת וכן מאמרים, של עניינית

ציו של שלם ופרק שנסקרו, והסיפורים
הנזכרים. הסופרים של ביוגרפיים נים

 וצמרות שורשים של העיקרית מעלתו
 של למסע לצאת בו, המעיין בגירוי הוא

 הארצישראלית. בספרות וחיפושים שיחזור
 השורשים מהם להבין ישכיל שבעזרתו מסע

 העב־ הספרות של הצמרות יצאו שמהם
יית-ישראלית.

 וצמרות, שורשים — גוברין נורית *
 בספרות הראשונה העלייה של רישומה
 תל־ אוניברסיטת ;פפירוס הוצאת ;העברית

קלה). (כריכה עמודים 213 אביב;

ו ס פלסטיני חלום ו
 שילטון שנות עשר בקובץ המופיע ז״ל, פרחי דויד אל״מ של במאמריו האחרון

מוסר־השכל: עם מופלא סיפור מכיל ושומרון, ביהודה ישראלי
 הוזמנתי ,1971 בקיץ לאוכספורד, שנסעתי לפני לי. שאירע נופף כסיפור אסיים 1

 פוליטית, מבחינה מליטנטי מהם, אחד לי אמר פרידה. למסיבת ערכים לידידים 9 ^
 חלום לד לספר ברצוני :בישראל בבתי־הסוהר זמן־מה שכילה שמאלני, מישהו י י

 לצהריים יצאתי בווינה. נמצא ואני נסוגותם הישראלים שאתם הלמתי אתמול. שחלמתי
 עורך־דין אני לא. או איתך לדבר אם היססתי המיסעדה. בפינת משב וראיתיך
 האויב. עם פעולה שיתוף החוק, נגד זה בחו״ל ישראלי קצין עם שלדבר וידעתי

 ואתה בביתך ביקרתי חברים. היינו הכל, אחרי הפיתוי. כנגד לעמוד יכולתי לא אך
 איתך. לדבר מוכרח שאני והרגשתי ביחד ערבים הרבה יפה בילינו בכיתי. ביקרת

 מישהו הביתה. חזרתי בן אחרי להיפגש. שמחנו ששנינו וכמובן איתך, דיברתי ובכן
 בהיותי האויב. עם שיתוף־פעולה על למישפט והובאתי נאסרתי למישטרה• אותי מסר

 כי שיתוף־פעולה חוה לא שזה לשופט שאמרתי זוכר אני עצמי. על הגנתי עורך־דין
 מאז והתעוררתי. זה, את זה להביו שניסו אינטלקטואלים שני של פגישה אם
 היה מה לדעת כדי הסוף, עד חלומי את לחלום שרציתי מפני באין־מנוחה, אני

.כידיד בך שנהגתי על שלי תת־ההברה של פסק־הדין . .
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